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سخن آغازین
وقایع سخت و آینده پیش روی انجمن جراحی دامپزشکی ایران
همراهان گرامی

ایــن کارهــا مجــددا تنهــا توســط تعــداد بســیار معــدودی از جوانــان

در ایــن روزهــای بســیار ســخت و طاقــت فرســایی کــه بســیاری از هــم

همــراه دنبــال مــی گــردد و حفــظ انگیــزه و تــاش ایــن بــزرگان کاری

وطنــان در مهلکــه بیمــاری گرفتــار شــده انــد ،و در ایــن زمانــی کــه بــس دشــوار اســت.
مدیریــت هــای نادرســت و ناکارآمــد خســتگی بــر تــن بســیاری از هــم

قبــا هــم ایــن نکتــه را گفتــه ام کــه در حــال حاضــر انجمــن جراحــی

وطنــان گذاشــته اســت ،برایتــان آرزوی ســامتی دارم و امیــدوارم کــه

بــرون ده شــاید بســیار بزرگتــری از معتبــر تریــن دانشــگاه هــای ایــران

همــه بتوانیــم از ایــن ســختی هــا عبــور کنیــم و بــه شــکوفه هــا ،بــه

در زمینــه هــای علمــی ،پژوهشــی ،همایــش هــا ،خبــر نامــه و غیــره

بــاران ســام برســانیم.

دارد و تمــام اینهــا تنهــا در یــک دبیرخانــه کوچــک و توســط عــده ای

بــدون تردیــد مــا نیــزدر انجمــن جراحــی گرفتــار همــه ایــن وقایــع

بســیار معــدود محقــق مــی شــود کــه ایــن عــده نیــز توانشــان رو بــه

ســخت هســتیم و هــر روز دســت تنهــا تــر از گذشــته مشــغول بــه

اتمــام اســت و بــه شــدت نیازمنــد همراهــی شــما بــزرگان هســتند.

ادامــه مســیر هســتیم ،نگارنــدگان مــا هــر روز کمتــر شــده و کســانی

بــرای چندمیــن بــار از شــما بــزرگان خواهــش مــی کنــم کــه حداقــل

کــه در هــر یــک از زمینــه هــا همــکاری کــرده انــد تــرک همــکاری کــرده

بــا بــروز آوری ثبــت نــام خــود در انجمــن بــه گونــه ای هــر چنــد

انــد .هیــچ ایــرادی بــر هیــچ یــک از همراهــان نیســت چــرا کــه همــه کوچــک از فعالیــت هــای انجمــن خــود کــه تنهــا انجمــن فعــال رشــته
بــه نوعــی گرفتــار گــذر جریــان زندگــی در خــود و کارهــای خــود شــده

دامپزشــکی در پیکــره وزارت علــوم بــا چندیــن همایــش ،مجلــه،

انــد .متاســفانه حفــظ دبیرخانــه و پاســخگویی بــه خواســته هــای خبرنامــه اســت حمایــت فرماییــد و بــا مراجعــه بــه نشــانی https://
بــزرگان در ایــن شــرایط بســیار ســخت شــده اســت ،چــرا کــه دبیــر

 /ivsa.ir/personal-registerنســبت بــه بــروز آوری ثبــت نــام خــود

خانــه مســتقر در درمانگاه دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه فردوســی

اقــدام فرماییــد.

بــوده و بــدون تردیــد از تمامــی قوانیــن و مالحظــات دانشــگاه پیــروی

بــه قــول مثــل معــروف زنــده مانــدن انجمــن شــاید از بــی کفنــی

مــی کنــد .گــردش بســیار ســخت مالــی بــه گونــه ای شــده کــه امــکان

اســت ،و در آینــده بســیار نزدیــک شــاهد برگــزاری انتخابــات جدیــد

اســتقرار نیــرو در دبیرخانــه تقریبــا غیــر ممکــن شــده و کارهــا بــا

هســتیم و نمــی دانــم بــا توجــه بــه ایــن زیــر ســاخت هــای همراهــی

مشــقت زیــاد و عشــق قابــل تحســین تنهــا تعــداد بســیار معــدودی از

اعضــا هیــات مدیــره جدیــد چگونــه خواهــد توانســت مســیر انجمــن

همراهــان اســتمرار مــی یابــد.

را هدایــت کنــد .خــود بنــده و بــه احتمــال زیــاد همــه اعضــای هیــات

بایــد اعتــراف کنــم کــه بــه شــدت نیــاز بــه کمــک فکــری شــما بــزرگان

مدیــره در هــر لحظــه آمــاده تحویــل مســئولیت بــه هــر یــک از بزرگانــی

بــرای نحــوه اســتمرار فعالیــت هــای انجمــن هســتم ،احتمــاال در ســال کــه راهکارهایــی روان تــر بــرای حفــظ و ادامــه مســیر دارنــد ،هســتیم
آینــده همایشــی پیــش رو خواهیــم داشــت ولــی اصــا نمیدانــم کــه

البتــه شــاید در زمانــی بســیار کوتــاه سرنوشــت همــه دیگــر انجمــن

بــا شــرایط مالــی و بهداشــتی فعلــی کــی ،چگونــه و بــا چــه نیروهایــی

هــای علمــی وزارت علــوم شــامل انجمــن جراحــی نیــز گشــته و مــا

مــی توانیــم ایــن فرآینــد را شــروع کنیــم .بــرای اســتمرار فعالیــت هــای

نیــز رتبــه هــای بســیار پاییــن و حتــی ابطــال پروانــه را بگیریــم.

هدهــد کــه تــا کنــون نزدیــک بــه نــود شــماره منتشــر کــرده اســت و هر
ماهــه روز اول مــاه در کنــار شــما بــزرگان بــوده اســت مشــکل داریــم،

دکتر احمدرضا محمدنیا

مطلــب بــه دســتمان نمــی رســد ،ویرایــش نمــی شــود ،و ..........تمــام
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•

The 93rd issue of HodHod newsletter was published online at Iranian Veterinary Surgery Association
website www.ivsa.ir on 23rd of July 2021.

•

In the foreword, readers were informed about updating the Iranian Veterinary Surgery Association
website. Information about various events can be accessed by referring to different parts of the website. There is still a relatively long way to go for complete update. Please help us complete the process
by visiting the association’s website at www.ivsa.ir.

•

In the announcements section, members were informed about the latest survey to evaluate the performance of the association as well as the renewal of the HodHod newsletter policies and other related
activities of the association via the association’s telegram channel at https://t.me/IRVS. According to
the results of this survey, HodHod readers prefer to read scientific articles focusing on pets, farm animals and horses which will definitely be considered in future issues.

•

Articles entitled a review of paramyxovirus infections in psittacine birds and pain control in cattle (part
III) were published.

•

The book “Ruminant Surgery”, a reference on cattle, buffalo, camel, sheep and goat surgery, was first
published in 2006 in 22 chapters covering topics related to surgery, fluid therapy, antimicrobial therapies, surgery of various body organs and diagnostic radiology. In 2016, the latest updated edition of this
book was published. This edition also presents surgical techniques, anatomical and pathophysiological
considerations, and antimicrobial therapy. The book is currently priced at €400.

•

In the scientific news section, simple algorithms or artificial intelligence (how does using each of them
help medical science?) (Part II) and artificial intelligence in healthcare 2021: eight significant prospects
(Part II) were published.

•

In the knowing together section, statistics of the Iranian Meteorological Organization on drought and
comparison of annual rainfall in Iran during 2019 and 2020 were discussed.
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اطالعیـــه هـــــا

اطالعیــــــــــــــــه هــــــــــا
آخرین رتبه بندی نشریات انجمن جراحی دامپزشکی ایران در سال 1399
همراهان و همکاران عزیز
بــا کمــال مســرت بــه عــرض مــی رســانیم کــه مجلــه جراحــی دامپزشــکی ایــران کــه ســاالنه دو شــماره بــه زبــان انگلیســی منتشــر مــی گــردد
در آخریــن رتبــه بنــدی مجــات علمــی کمیســیون نشــریات وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری همچــون ســال گذشــته رتبــه «الــف» را احــراز
نمــوده و در بیــن مجــات انجمــن هــای علمــی دامپزشــکی همچنــان درصــدر قــرار گرفتــه اســت  .بــر خــود الزم مــی دانیــم کــه از زحمــات
ســردبیر محتــرم نشــریه جنــاب آقــای دکتــر ســعید عزیــزی و مدیریــت محتــرم داخلــی نشــریه جنــاب آقــای دکتــر محمــدی کــه بــا تــاش و
نظــم بســیار عالــی دبیرخانــه و اموراجرایــی نشــریه کــه مســتقر در دانشــگاه ارومیــه مــی باشــد را بــه خوبــی هدایــت نمــوده انــد ،صمیمانــه
سپاســگزاری نماییــم.
همچنیــن مجلــه فارســی زبــان «التیــام» در آخریــن رتبــه بنــدی مجــات علمــی ایــران رتبــه «ب» را احــراز نمــوده و نســبت بــه رتبــه هــای قبلــی
خــود یــک پلــه رشــد کــرده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مجلــه تنهــا مجلــه فارســی زبــان ایــران در رشــته دامپزشــکی اســت کــه عــاوه بــر
مقــاالت علمــی پذیرفتــه شــده اقــدام بــه انتشــار مقــاالت مــروری در زمینــه هــای مختلــف دامپزشــکی نمــوده و بــا هفــت ســال ســابقه انتشــار
توانســته خــود را در بیــن مجــات علمــی وزارت علــوم بــاال بــرده و بــه امیــد خــدا در آینــده نزدیــک شــاهد احــراز رتبــه هــای باالتــر علمــی ایــن
نشــریه خواهیــم بــود .مجــددا تــاش ســردبیر محتــرم نشــریه آقــای دکتــر احمدرضــا محمدنیــا و مدیــر محتــرم داخلــی نشــریه خانــم دکتــر
مرضیــه فائــزی در ایــن زمینــه قابــل تقدیــر اســت همچنیــن تــاش ارزنــده ســردبیران مهمــان در شــماره هــای مختلــف نشــریه را ارج مــی
نهیــم.
خواهشــمندیم مقــاالت ارزشــمند انگلیســی خــودرا از طریــق پایــگاه مجلــه جراحــی دامپزشــکی ایــران بــه نشــانی www.ivsajournals.ir
ارســال فرماییــد مــدت زمــان فــرآوری و پاســخ دهــی مجلــه بــا توجــه بــه تمهیــدات بخــرج داده شــده بــه حداقــل رســیده و در زمــان کوتاهــی
جــواب نهایــی داده شــده و در صــورت نتایــج مثبــت داوری مراحــل انتشــار صــورت خواهــد گرفــت .همچنیــن شــما مــی توانیــد مقــاالت علمــی
فارســی زبــان خــود را از طریــق پایــگاه مجلــه التیــام بــه نشــانی  www.eltiamjournal.irارســال نمــوده و در اینجــا نیــز تــاش گردیــده اســت
کــه در اســرع وقــت مقالــه فــرآوری شــده و در صــورت جــواب مثبــت داوری منتشــر گــردد .اگــر در زمینــه خاصــی تمایــل بــه گــردآوری ســری
از مقــاالت داریــد لطفــا بــا مجلــه بــه نشــانی بــاال تمــاس حاصــل فرماییــد تــا پــس از بررســی از جنابعالــی بــه عنــوان ســردبیر مهمــان بــرای گــرد
آوری شــماره خاصــی از نشــریه دعــوت بعمــل آیــد.
امیــد اســت بــا تــاش جمعــی بتوانیــم مجــات انجمــن جراحــی دامپزشــکی کــه تنهــا انجمــن دارای مجــات بــا رتبــه بــاال در رشــته دامپزشــکی
اســت را ارتقــا داده و در آینــده نزدیــک شــاهد ایندکــس شــدن مجلــه جراحــی دامپزشــکی در فهرســت  ISIو احــراز رتبــه الــف بــرای مجلــه
التیــام باشــیم .
دبیر خانه انجمن جراحی دامپزشکی ایران
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فرموالسیون جدید بوپرنورفین ( )buprenorphineبرای کاهش درد ناشی از تزریق

نگارنده:مرضیه فائزی | DVM.
شــرکت(  Jurox (UKداروی خــود را کــه بــا نــام تجــاری Buprelieve
(حــاوی ضــد درد  )buprenorphineروانــه ی بــازار مــی کــرد بــا
فرموالســیون جدیــد تولیــد کــرده اســت .ایــن شــرکت عنــوان
کــرده اســت کــه بــا اســتفاده از بنزتونیــوم کلرایــد (benzethonium
 )chlorideبــه جــای کلروکرســول ( )chlorocresolدر ایــن ترکیــب
جدیــد درد ناشــی از ایــن دارو در محــل تزریــق کاهــش یافتــه اســت.
ایــن شــرکت معتقــد اســت بــا فرموالســیون جدیــد میــزان دورریــز
ایــن دارو کاهــش مــی یابــد .دکتــر دن کریپــول مشــاور ارشــد شــرکت
 Juroxمــی گویــد :ایــن شــرکت بــه طــور مــداوم در تــاش اســت تــا
خــود را بــه عنــوان یــک پشــتوانه ی عالــی در موضوعــات بالینــی
دامپزشــکی مطــرح کنــد و بــا انجــام مطالعــات ســعی در توســعه ی
ایــن حرفــه داشــته باشــد .ایــن هــدف بــه شــرکت کمــک خواهــد کــرد
تــا بتوانــد در حیطــه ای کــه طــی ســال هــای گذشــته در آن تغییــر چندانــی نکــرده اســت ،پویــا باقــی بمانــد .بــرای مثــال ایــن شــرکت توانســت
دریابــد کــه در فرموالســیون داروی  buprenorphineمــی تــوان تغییراتــی ایجــاد کــرد کــه موجــب بهبــود آن شــده و داروی ضــد درد اپیوئیــدی
بــا فرموالســیون جدیــد خــود را بــا توجــه بــه نظراتــی کــه دامپزشــکان پــس از اســتفاده ارائــه کــرده بودنــد ،بهبــود دهــد .امیدواریــم کــه تغییرات
ایجــاد شــده در ایــن دارو باعــث افزایــش اســتفاده ی آن شــده و بــه تبــع آن رضایــت بیمــاران را بــه همــراه داشــته باشــد.
بــرای اطالعــات بیشــتر راجــع بــه ایــن دارو مــی توانیــد بــه ســایت  www.jurox.com/ukمراجعــه کــرده و یــا بــا ایمیــل @customerservice
 jurox.co.ukدر ارتبــاط باشــید.
منبع:
/https://www.vetsurgeon.org
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مروری بر بیماری پاچکو
نگارنده :رکسانا سرابندی| DVM.

هماننــد دو شــماره قبلــی کــه اختصــاص داشــت بــه ویــروس هــای

هپاتیــت ویروســی ناشــی از بیمــاری پاچکــو عمدتــا در طوطیهــای

مهمــی کــه پرنــدگان خانگــی را درگیــر مــی کنــد .در ایــن شــماره هــم

دنیــای جدیــد (طوطیهــای آمــازون ،ماکائوهــا ،کانورهــا) دیــده

یکــی دیگــر از بیمــاری هــای ویروســی مهــم را بررســی مــی کنیــم.

میشــود .امــا درخصــوص پاپیلوماتــوز داخلــی ،ایــن بیمــاری در

بیمــاری پاچکــو کــه ممکــن اســت حتــی اســم آن بــرای خیلــی از مــا طوطیهایــی کــه از بیمــاری پاچکــو نجــات پیــدا کردهانــد ،رخ
ناشــناخته باشــد مــی توانــد درگیــری هــای گســترده ای در پرنــدگان

میدهــد .پاپیلوماتــوز بیشــتر ماکائوهــا ،طوطیهــای آمــازون،

خانگــی ایجــاد کنــد:

کانورهــا و طوطــی شــاهینکله را درگیــر میکنــد.

هرپس ویروس عامل پاچکو

بــروز ایــن بیمــاری بــا اســترس مرتبــط اســت کــه میتوانــد باعــث

هرپــس ویــروس طوطیســانان یــک آلفــا هرپــس ویــروس اســت

منتشــر شــدن ویــروس توســط حاملهــای بــدون عالمــت بالینــی و

کــه باعــث ایجــاد بیمــاری پاچکــو و همچنیــن پاپیلوماتــوز داخلــی

ایجــاد عفونــت در گونههــای حســاس شــود .از جملــه مــواردی کــه

طوطیســانان میشــود.

میتوانــد در پرنــدگان اســترس ایجــاد کنــد و یــا منجــر بــه بــروز بیماری
ماهنامه هد هد  //شماره نود و چهار  //شهریور 1400
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شــود میتــوان بــه جـ ا بــه جایــی ،ورود و معرفــی پرنــده جدیــد ،تولیــد بــدن ۳ ،بــار در روز ،یــا  400میلیگــرم در هــر کیلوگــرم غــذا) در
مثــل و همچنیــن پرندگانــی کــه بیماریهــای زمین ـهای دارنــد ،اشــاره طــول رخــداد بیمــاری اســتفاده کــرد .بــا ایــن وجــود ،خطــر افزایــش
انتقــال بیمــاری در اثــر «جابجایــی» بســیار زیــاد اســت .واکس ـنهای

کــرد.

ایــن ویــروس از طریــق تمــاس مســتقیم ،ذرات هــوا یــا تمــاس غــذا اتــوژن بــرای اســتفاده در طــول رخــداد بیمــاری تولیــد شــده اســت و
و یــا آب بــا مدفــوع آلــوده منتقــل میشــود ،دورهی کمــون بیمــاری بــه طــور موثــری درگیــری و مــرگ و میــر را کاهــش دادهانــد .همچنیــن
میتوانــد بیــن  ۳تــا  ۱۴روز باشــد .نتیجــه عفونــت بســتگی بــه واکســن غیرفعــال آن نیــز موجــود اســت.
ژنوتایــپ ویــروس ،گونــه و ســامت عمومــی پرنــده دارد.

ضایعــات پاپیلوماتــوز بــه طــور عمــده در مخــاط دهــان و کلــوآک وجــود

پرنــدگان آلــوده بــه ناقــان مزمــن تبدیــل میشــوند و همیشــه آلــوده دارنــد ،امــا ممکــن اســت در داخــل روده و یــا بــه نــدرت در ملتحمــه یــا
باقــی میماننــد و میتواننــد در طــول زندگــی خــود بــه طــور متنــاوب بــورس دیــده شــود.
ویــروس را دفــع کننــد .گونــه هــای دنیــای قدیــم بــه نــدرت ناقــل معمــوال در ابتــدا سرپرســتان پرنــدگان متوجــه خــون ناشــی از پاپیلــوم
ویــروس هســتند همچنیــن از نظــر بالینــی حساســیت کمــی دارنــد .در مدفــوع مــی شــوند و یــا پاپیلومــا خــارج شــده در پروالپــس کلــوآک
طوطیهــای پاتاگونیایــی و برخــی از گونــه هــای آراتینــگا (از جملــه توجــه آنهــا را بــه خــود جلــب میکنــد.
کانورهــای خورشــیدی یــا ژانــدی) ممکــن اســت در طبیعــت میزبــان ضایعــات ممکــن اســت مالیــم تــا شــدید (زخــم و خونریــزی) باشــد و
م دار  ،ممکــن
طبیعــی باشــند و برخــی از ایــن گونههــا در صورتــی کــه تحت اســترس معمــوال افزایــش و کاهــش پیــدا مــی کنــد .ضایعــات زخـ 
قــرار بگیرنــد میتواننــد بــدون اینکــه عالمــت بالینــی داشــته باشــند اســت نیــاز بــه کوتــر کــردن داشــته باشــند و یــا بــا جراحــی برداشــته
ویــروس را دفــع کننــد .گونههــای دیگــر نیــز میتواننــد بــه عنــوان شــوند ،اگرچــه کــه معمــوال ممکــن اســت مجــددا برگردنــد.
در ایــن بيمــاری معمــوال درمــان حمایتــی اســت ،ماننــد اســتفاده از

حامــل عمــل کننــد.

عالئــم نهایــی شــامل مــرگ حــاد در پرندگانــی کــه وزن مطلوبــی دارند ،ضــد دردهــا ،کوتــر کــردن و همچنیــن تجویــز آنتیبیوتیکهــا بــرای
اورات زرد پــر رنــگ بــا میــزان مدفــوع کــم اســت .ســایر عالئــم بالینــی جلوگیــری از عفونــت ثانویــه .داروهــای ضــد هرپــس ویروســی درمــان
عبارتنــد از اســهال ،اورات ســبز ،بیحالــی ،برگردانــدن غــذا ،ضعــف کننــده نیســت و بــه نظــر نمیرســد بــر دوره بیمــاری تأثیــری داشــته
و افســردگی.

باشــد.

پالســما و لکوپنــی قابــل توجــه در پرنــدگان بیمــار گزارش شــده اســت.

التهــاب نــای آمــازون نیــز میتوانــد توســط ویــروس هرپــس ایجــاد

بــه دلیــل ماهیــت حــاد بیمــاری ،ضایعــات بافتــی ماکروســکوپیک

شــود (بــه عنــوان یکــی از عوامــل التهــاب نــای در آمازونهــا).

ممکــن اســت مشــهود نباشــند .بــا ایــن حــال ،اکثــر پرنــدگان مبتــا

اگرچــه کــه شــانس وقــوع ایــن عفونــت کــم اســت .ســایر هرپــس

دچــار هپاتومگالــی ،اســپلنومگالی و رنومگالــی هســتند .ممکــن

ویروسهایــی کــه از نظــر بالینــی مهــم هســتند عبارتنــد از :ســویهای

اســت در کبــد لکههایــی وجــود داشــته باشــد و یــا در بررســی ظاهــری

کــه مســئول ایجــاد ضایعــات پاپیلوماتــوز در پــای گونههــای کاکاتــو

دچــار تغییــر رنــگ شــده باشــد .خونریزیهــای اکیموتیــک و پتشــی

اســت و همچنیــن ضایعــات تغییــر رنــگ یافتـهای کــه کــه روی پاهــای

در پریــکارد و داخــل چربــی مزانتریــک میتوانــد وجــود داشــته

ماکائوهــا مشــاهده شــده اســت.

در پرنــدگان زنــده میتــوان بــا اســتفاده از پــروب  DNAاز ســواب بیماریهایــی کــه توســط ســایر هرپــس ویروسهــا ایجــاد
ترکیبــی کلــوآک و دهــان بــه تشــخیص رســید .افزایــش فعالیــت  ASTمیشــوند:

باشــد .در بررســیهای بافتــی اینکلوژنهــای داخــل هســتهای در
کبــد ،طحــال ،اپیتلیــوم روده و پانکــراس مشــاهده میشــوند.

منبع:

تشــخیصهای افتراقــی اولیــه بــرای بیمــاری پاچکــو شــامل

https://www.msdvetmanual.com/exotic-and-laboratory-

ســالمونلوز حــاد ،پولیوماویــروس و رئوویــروس طوطیســانان اســت.

animals/pet-birds/viral-diseases-of-pet-birds

میتــوان از آســیکلوویر ( 80میلیگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن
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تغییر فناوری ( )Technologyچگونه به دامپزشکی و کارهای اجرایی آن
( )Practiceکمک میکند (بخش اول)
نگارنده :فاطمه کهنسال (دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)

تغییر تکنولوژی
چگونه به
دامپزشکی کمک
میکند
پیشـرفت هـای فناورانـه نـه تنهـا بـه بهبـود کیفیت زندگی انسـان کمک کـرده بلکه زندگـی حیوانات محبوب انسـان هـا را نیز بهبود بخشـیده
است.
رشـته دامپزشـکی شـاهد تحـوالت بسـیاری بـوده و بـه دامپزشـکان در تشـخیص سـریع تـر و پیـش آگهـی دقیـق تـر کمـک کـرده تـا در نهایـت
بتواننـد جـان حیوانـات را نجـات دهنـد .اسـتفاده از فنـاوری نـه تنهـا مراقبـت بهتـری را بـرای حیوانـات خانگـی بـه همـراه داشـته ،بلکـه بـه
صاحبـان آنهـا نیـز کمـک کرده اسـت.

پیشرفتهای فناوری در دامپزشکی

طی دهه گذشـته ،دامپزشـکی تغییرات زیادی در تشـخیص ،درمان و مراقبت کرده اسـت اسـت .ام.آر.آی (تصویرسازی تشدید مغناطیسی)،

اسـکنهای اولتراسـوند و الپاراسـکوپی کـه فقـط بـرای انسـان اسـتفاده میشـد ،اکنـون برای درمـان حیوانـات خانگی و سـایر حیوانـات نیز به
شـکل معمـول بـه کار گرفتـه مـی شـود .تصویـر زیـر پرتونـگاره هـای ( )Radiographsدیجیتالـی را نشـان میدهـد کـه بـرای ارتبـاط دیجیتـال،
ارزیابی دقیق و درمان موثر جایگزین فیلم های اشـعه ایکس می شـوند .اشـعه ایکس دیجیتال در دندانپزشـکی و ابزارهای پیشـرفته جراحی
دهـان نیـز از ایـن الگـو پیروی می کنند و دامپزشـکان را قادر میسـازند سلامت دهان و دندان حیوانـات خانگی را بهبود بخشـند .اختراعات
جدیدتـر ،نـه فقـط در درمانـگاه هـا  ،بلکـه بـه طور همه جانبـه برای پیشـگیری و مراقبت بهتر ،بیشـتر به مـوارد بهداشـتی در حیوانات خانگی
میپردازد.
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 .1دستگاههای پوشیدنی ()Wearing devices

اسـتفاده از دسـتگاههای پوشـیدنی بـرای نظـارت بـر سلامت حیوانـات ،رو بـه افزایـش اسـت .ایـن دسـتگاهها کـه نشـانه هـای حیاتـی ماننـد
درجـه حـرارت بـدن ،ضربـان قلـب ،تعـداد تنفس ،میـزان  pHو غیره را انـدازه گیری میکننـد ،به نظارت مداوم سلامتی حیـوان خانگی کمک
میکننـد .ایـن دسـتگاهها تشـخیص مشـکالت حیـوان را آسـان تـر کـرده در نتیجـه رونـد درمـان را بهتـر ،سـریعتر و دقیقتـر میکند.

 .2چاپ سه بعدی ()3D Printing

اسـتفاده از پرینت سـه بعدی درفرآیند جراحی حیوانات بسـیار مفید اسـت .این فناوری باعث میشـود دامپزشـکان اطالعات نسـبتا کاملی
در مـورد سـاختارهای داخلـی اسـتخوان و عضلات حیوانـی کـه میخواهنـد عمـل کننـد ،بدسـت آورنـد .ایـن تکنولـوژی فراینـد نمونه سـازی
اولیه را سـرعت میبخشـد و اسـتفاده از اطالعات جمع آوری شـده توسـط محاسـبات اسـکنهای توموگرافی ،به ایجاد مدل اسـتخوان حیوان
کمـک مـی کنـد .چنیـن پیشـرفتهایی کمـک به شـناخت آناتومـی و فیزیولوژی حیوانـات خانگی کـرده و برای صاحبـان حیوانات موثر اسـت.
ً
همچنیـن از فنـاوری چـاپ سـه بعـدی بـه طور گسـتردهای برای سـاخت پروتزهای ویـژه حیوانات که تهیه آنها معموال دشـوار اسـت ،اسـتفاده
میشود.
 -3اقدامات جراحی با حداقل تهاجم ()Minimal Invsasive Surgeries
ً
امـروزه تقریبـا روی هـر قسـمت از بـدن حیـوان خانگـی از جملـه قلـب و سـایر اندامهـای داخلـی ،اقدامـات جراحـی از طریـق روشهـای کـم
تهاجمـی میتوانـد انجـام شـود .درایـن فنـاوری مـدت زمـان بهبـودی حیوانـات شـدیدا کاهـش یافتـه و بـه آنهـا کمک میکنـد زودتر بـه حالت
طبیعـی خـود برگردند.
ن از طریـق میکروچیـپ ،دسـتگاههای
از دیگـر پیشـرفتهای دامپزشـکی میتـوان بـه اسـتفاده از فنـاوری تشـخیص شکسـتگی اسـتخوا 
نظـارت بـر جراحـی ،جراحیهـای لیـزری چشـم ،قـرص دوربیـن خوراکی کـه تصاویـر داخلـی  360درجه را هنـگام بلع بدسـت مـیآورد و غیره
اشـاره کرد.
ادامه دارد...
منبع:
https://www.vetport.com/technology-helping-veterinary-medicine
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توسعه و بررسی نرم افزاری با عنوان شبکه ارزیابی آسایش حیوانات ()AWAG
نگارنده :فاطمه شهرکی | DVM.
ارزیابــی آســایش حیوانــات در دنیــای امــروز ضــروری اســت .ایــن امــر
عــاوه بــر ایــن کــه بــه بررســی میــزان آســایش دام و ارزیابــی رســیدن
بــه شــاخص هــای قانونــی کمــک مــی کنــد ،در مــواردی کــه مــی تــوان
بــه وســیله ی بهبــود آن بــه افزایــش عملکــرد دام کمــک کــرد ،بــه مــا
آگاهــی مــی دهــد .حیواناتــی کــه بــه علــت رنــج و آســیب مســتقیم یــا
غیــر مســتقیم ،از کیفیــت مناســبی بــرای زندگــی برخوردار نیســتند،
رفتــار و فیزیولــوژی طبیعــی نخواهنــد داشــت و ایــن موضــوع ســبب
مــی شــود ایــن حیوانــات بــه عنــوان مــدل هــای تجربــی ضعیفــی کــه
باعــث ایجــاد نتایــج نامناســب و اشــتباه مــی شــود ،مطــرح شــوند.
بایــد توجــه داشــت کــه در حــال حاضــر ،ارائــه ی داده هــای معنــاداری
کــه بتوانــد زمینــه هــای پیشــرفت و بهبــود را در مــورد آســایش
حیوانــات بــه مــا نشــان دهــد ،دشــوار اســت .ســازمان ســامت
عمومــی انگلســتان ( ،)PHEبــا همــکاری دانشــکده دامپزشــکی
دانشــگاه ســری ( )Surreyشــبکه ی ارزیابــی آســایش حیوانــات را
گســترش داده کــه در واقــع یــک نــرم افــزار منحصــر بــه فــرد ،بــرای
ارزیابــی و ســنجش کمــی تجربیــات فــرد یــا گروهــی از حیوانــات
اســت.
ایــن سیســتم بــرای ارزیابــی پارامترهایــی کــه اثــر زیــادی بــر آســایش
حیوانــات مــی گــذارد ،ماننــد خــوب بــودن شــرایط فیزیکــی،
فیزیولــوژی ،رفتــاری ،شــرایط محیطــی ،درمانگاهــی و تجربــی
اســتفاده مــی شــود.
هــر پارامتــر بــه فاکتورهایــی تقســیم بنــده شــده و بــر اســاس امتیــازی کــه بــه هــر یــک از ایــن فاکتورهــا داده مــی شــود در نهایــت یــک امتیــاز
کلــی بــرای هــر پارامتــر لحــاظ مــی گــردد.
بــرای مثــال پارامتــر فیزیکــی شــامل فاکتورهــای شــرایط عمومــی ،ارزیابــی وضعیــت کلینیــکال حیــوان ،میــزان فعالیــت ،وجــود آســیب و بــی
اشــتهایی اســت.
در هــر ارزیابــی ،یــک امتیــاز بــرای هــر فاکتــور درج مــی شــود کــه عــددی بیــن یــک تــا ده اســت .امتیــاز یــک نشــانه ی دلخــواه تریــن حالــت
(امتیــاز مطلــوب) و عــدد ده نشــانه بدتریــن حالــت ممکــن اســت .ایــن نــرم افــزار کمــک مــی کنــد تــا شــرایط آســایش حیــوان بــه صــورت ّ
کمــی
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نشــان داده شــود و ارائــه ی آن بــه صــورت گرافیکــی بــه قابــل فهــم
بــودن آن کمــک مــی کنــد .هــم چنیــن ایــن نــرم افــزار مــی توانــد
باعــث گســترش اطالعــات در مــورد آســایش شــده و نــکات کلیــدی
را کــه بــر شــرایط مناســب حیــوان موثــر هســتند ،بــه خوبــی نشــان
دهــد.
ســازمان  ، PHEاز طریــق راه حــل هــای  ، CRACk ITبــه دنبــال
توســعه بیشــتر نــرم افــزار و اضافــه شــدن ویژگــی هایــی بــرای تقویــت
قابلیــت انتقــال  AWAGبــه یــک فیلــد گســترده و تاحــد ممکــن
منظــم و آزمایشــی اســت .بــا اســتفاده از
یافته های  ، CRACK ITاکنون سازمان  PHEبا موتور نوآوری سالمت دامپزشکی ()vHIVE
تالش هایی در جهت گسترش این نرم افزار انجام می دهد .توسعه ی نرم افزار در جهت موارد زیر صورت می گیرد:
•افزایش راحتی نصب و تنظیم نرم افزار و افزایش در دسترس بودن آن برای استفاده فردی یا شرکت های کوچک
•بروز رسانی رابط کاربری برای اطمینان از افزایش قابلیت استفاده از آن و درک کامل از کاربرد نرم افزار
•آســان کــردن ورود داده بــرای اطمینــان از ســرعت و ســهولت آپلــود داده هــای مربــوط بــه مطالعــات بــزرگ .در ایــن حالــت ورود تجمعــی
اطالعــات بــه صــورت گروهــی در ایــن نــرم افــزار قابــل انجــام اســت.
•سازگار بودن نرم افزار با سیستم های نرم افزاری مدیریت گله برای جلوگیری از وجود فایل های متعدد مدیریتی.
بــرای اطمینــان از مطابقــت ایــن نــرم افــزار بــا الزامــات جامعــه رفــاه حیوانــات و گونــه هــای متنــوع ،ایــن پــروژه یــک انجمــن کاربــری ایجــاد
کــرده اســت ،تــا راهــی بــرای دریافــت بازخــورد از کاربــر و ایجــاد ارتباطــات دو طرفــه فرآهــم کــرده باشــد .ایــن انجمــن کاربــری شــامل امکانــات
دانشــگاهی ،دارویــی و ســایر موضوعــات مــر بــوط بــه حیوانــات ازگونــه هــای مختلــف جونــدگان تــا پریمــات هــای غیــر انســانی اســت.
ایــن انجمــن کاربــری بــه ابــزار  AWAGدسترســی پیــدا خواهــد کــرد  ،زیــرا بــرای آزمایــش تغییــرات مــورد نیــاز کاربــر نهایــی توســعه یافتــه
اســت .تیــم  PHEمشــتاق اســت از نظــرات محققــان ،کارکنــان مراقبــت از حیوانــات  ،دامپزشــکان و ســایر گــروه هایــی کــه عالقــه منــد بــه
شــرکت در تــاالر گفتمــان کاربــران هســتند ،اســتفاده کنــد.

منبع:
https://www.nc3rs.org.uk/development-and-evaluation-animal-welfare-assessment-grid-awag
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«پذیرش بیماران در دامپزشکی »
نگارنده :شب ناز مختارنظیف |DVM.
فــردی کــه در پذیــرش کار میکنــد ،بدلیــل اینکــه اولیــن فــردی اســت کــه بــا مراجعــه کننــدگان در هــر مرکــز دامپزشــکی ،در ارتبــاط اســت،
نقــش مهمــی در ســاختن اعتمــاد مراجعــه کننــدگان دارد .نســخه جدیــد ایــن کتــاب راهنمــای منحصــر بــه فــردی بــرای پذیــرش دامپزشــکی
اســت کــه اطالعــات عملــی و ســهل الوصــول در ارتبــاط بــا انجــام حرفــه ای و عملــی ایــن نقــش را ارائــه مــی دهــد .ایــن کتــاب بــه شناســایی ایــن
بخــش از دامپزشــکی بــه عنــوان بخشــی اساســی در پروســه فعالیــت حرفــه ای کمــک کــرده و اطالعــات اساســی کــه هــر فــرد فعــال در پذیــرش
دامپزشــکی نیــاز اســت بدانــد و بطــور موثــر بــه آن عمــل کنــد را فراهــم کــرده اســت .نســخه بــه روز شــده ایــن کتــاب شــامل اطالعــات جدیــد
در بخــش هــای «خدمــت بــه مشــتری» و کمــک هــای اولیــه و فصــل هــای بیشــتر نســبت بــه نســخه قبلــی مــی باشــد .تغییــر دیگــر ایــن کتــاب
نســب بــه چــاپ قبلــی ایجــاد خالصــه ای در ابتــدای هــر بخــش اســت کــه مطالــب اختصاصــی هــر بخــش در آن عنــوان شــده اســت ،نویســنده
همچنیــن ســناریوهای بیشــتری مرتبــط بــا متــن آورده اســت تــا خواننــده هــا ارتباط بیشــتری با آنچه در کتاب نوشــته شــده اســت برقــرار کنند.
ایــن کتــاب ،اولیــن کتــاب در انگلســتان مــی باشــد کــه درارتبــاط بــا بخــش پذیــرش در دامپزشــکی نوشــته شــده و دارای اطالعــات عملــی
در مواجــه بــا صاحبــان حیوانــات و حرفــه ای تــر کــردن حرفــه دامپزشــکی مــی باشــد .ایــن کتــاب راهنمــای خوبــی بــرای مواجــه بــا انــواع
خلــق و خــوی صاحبــان حیوانــات و برخــورد بــا افــراد خشــمگین و
همچنیــن مدیریــت اســترس هــای ناشــی از دیــدن بیمــاران بدحــال
مــی باشــد .ایــن کتــاب دارای ســناریوها و مطالعــات مــوردی زیــادی
اســت تــا خواننــده تجربــه بیشــتری در مواجــه اولیــه بــا صاحــب دام
کســب کنــد همچنیــن بــا اضافــه کــردن نــکات ،امتحانــات کوچــک و
 ...باعــث شــده تــا خواننــده تعامــل بیشــتری بــا کتــاب داشــته باشــد.
کتــاب «پذیــرش بیمــاران در دامپزشــکی» دارای  10فصــل و 176
صفحــه بــه زبــان انگلیســی مــی باشــد .نویســندگان ایــن کتــاب
( John Corsanمدیــر  Vetlink Ltdد در انگلســتان) و Adrian
( Mackayشــریک مدیریتــی دانکــن الکســاندر و ویلمشورســت
بــا مســئولیت محــدود در بریتانیــا ،شــریک مدیریتــی Duncan
 ،Alexander & Wilmshurstمشــاوره بازاریابــی و آمــوزش در
دانشــکده موسســه بازاریابــی معتبــر و مربــی ســابق ، ISBA
انگلســتان) مــی باشــند .ایــن کتــاب در مــاه مــی  2008توســط
انتشــارات  Butterworth-Heinemannبــه چــاپ رســیده اســت.
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دامپزشکان اولین برنامه شناسایی دیجیتالی و نظارت پزشکی برای اسب ها را راه اندازی کردند
نگارنده :ریحانه سنگ تراش |DVM.
و دارای روزهــای منــع مصــرف متفــاوت قبــل از مســابقه هســتند
بــه طــور ویــژه قدردانــی مــی کنــد .تجربــه جــان آکــس ،کــه در 2
جــوالی 2020بــه دلیــل آزمایــش مثبــت بــرای ( TCAتریامســینولون
اســتونید) رد صالحیــت شــد ،یــک نمونــه اســتفاده از ایــن برنامــه
اســت .دکتــر لیــن هیلــر ،مدیــر ارشــد دامپزشــکی  IHRBو رئیــس
مبــارزه بــا دوپینــگ ،اظهــار داشــت کــه حداقــل زمــان توصیــه شــده
بــرای توقــف مصــرف  TCAچهــارده روز اســت ،امــا افــزود کــه مفصــل
زانــو یــک مفصــل پیچیــده اســت و ممکــن اســت مــدت زمــان خــروج
دارو از مفصــل طوالنــی تــر از آنچــه کــه انتظــار مــی رود باشــد.
کویــن کورلــی گفــت« :حفــظ هویــت صحیــح اســب ممکــن اســت
دو دامپزشــک اســب ،کویــن و جنیفــر کورلــی برنامــه  EquiTraceرا یــک امــر ســاده بــه نظــر برســد ،امــا وقتــی مزرعــه ای داریــد کــه در
ً
راه انــدازی کــرده انــد کــه بــه مربیــان و دامپزشــکان اجــازه مــی دهــد آن کارکنــان و اســب هــا مــی تواننــد مرتبــا تغییــر کننــد و ســوابق
بــا اســکن ســریع یــک تراشــه ،ســامت و هویــت اســب را پیگیــری
کننــد.
بــا اســتفاده از ایــن برنامــه مربیــان مــی تواننــد پرونــده ی پزشــکی
و برنامــه هــای درمانــی را ذخیــره و بــه اشــتراک بگذارنــد ،اســب هــا
را شناســایی کــرده و بــا تراشــه  ، Bio Thermoدمــا را بــه صــورت
غیرتهاجمــی کنتــرل کننــد.
هیئــت اســب دوانــی ایرلنــد ( )IHRBدارنــدگان اســب را ملــزم بــه
داشــتن  Blue Bookمــی کنــد کــه اطالعــات آن بایــد ماهانــه ارســال
شــود .در  Blue Bookهــر دارویــی کــه بــه اســب داده مــی شــود
شــامل دوز دارو ،نــام دارو و شــماره دســته آن ،همــه بــا دســت نوشــته
شــده اســت EquiTrace .مربــی را قــادر مــی ســازد تــا اطالعــات Blue
ً
 Bookرا مســتقیما از تلفــن همــراه خــود ایمیــل کنــد.
وینســنت اوکانر ،دامپزشــک ارشد در بیمارســتان Sycamore Lodge
 Equineدر  Curraghایرلنــد میگویــد اســتفاده از ایــن برنامــه بســیار
آســان اســت ،او از روشــی کــه دوره هــای اســتراحت ضــروری بــرای
داروهــای داخــل مفصلــی کــه داخــل مفاصــل مختلــف تزریــق میشــود

در دفتــرکاری کــه دور از
اصطبــل هــا و مزارعــی کــه
اســب هــا در آن هســتند
نگهــداری مــی شــود،
آنقدرهــا هــم کــه شــما فکــر
مــی کنیــد آســان نیســت.
مــن زمانــی را بــه خاطــر
دارم کــه بــرای آزمایــش
ژنتیکــی چهــار کــودک دو
ســاله فراخوانــده شــدم کــه
ارزش هــر یــک از آنهــا بیــش
از  50،000یــورو بــود زیــرا
مــدارک ثبــت نــام آنهــا قبــل
از ثبــت پرونــده گــم شــده
بــود و هیــچ کســی نمــی
دانســت پرونــده ی مربــوط
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بــه هرکــودک کــدام اســت».
 EquiTraceدر حــال آزمایــش در ایرلنــد ،انگلســتان ،آمریــکا ،ســوئد و ایتالیــا اســت و کویــن مــی گویــد هــر مزرعــه ای کــه برنامــه را آزمایــش
کــرده اســت همچنــان در حــال اســتفاده از آن اســت.
 EquiTraceیــک ســرویس اشــتراک پایــه یــک دالر یــا یــک یــورو ماهانــه بــه ازای هــر اســب و اشــتراک حــق بیمــه بــا  2دالر یــا  2یــورو در مــاه
بــرای هــر اســب دارد  .بــرای کار بــا  ، EquiTraceیــک اســکنر مــورد نیــاز اســت کــه قیمــت آن بیــن  250تــا  400یــورو یــا  350تــا  550دالر
آمریــکا اســت.
 EquiTraceبا تمام ریزتراشه های سازگار با  ISOکار می کند اما برخی از خدمات ارائه شده به نوع تراشه اسب بستگی دارد.
ً
 EquiTraceدر فروشــگاه هــای اپــل و گــوگل در دســترس اســت .موسســات دارای بیــش از  200اســب مــی تواننــد مســتقیما بــا EquiTrace
تمــاس بگیرنــد تــا بتواننــد اشــتراک خــود را ایجادکننــد .مشــتریان فعلــی شــامل  DK Weldدر ایرلنــد  Ramsey Farm ،و Three Chimneys
 Farmدر کنتاکــی  ،ایــاالت متحــده  Kinsale Stud ،در انگلســتان و  Avanteaدر ایتالیــا اســت.
منبع:
https://www.vetsurgeon.org/news/b/veterinary-news/posts/vets-launch-first-digital-identification-and-medicalmonitoring-app-for-horses
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با هم بدانیم
نگارنده :مرضیه فائزی |DVM.
در ایــن روزهــا کــه شــاهد مــوج مجــدد ابتــا بــه کرونــا هســتیم و در کنــار آمارهایــی کــه هــر روز از تعــداد مــوارد ابتــا یــا مــرگ و میــر مــی شــنویم
در ایــن شــماره از هدهــد بــا هــم نگاهــی بــه میــزان بهبــودی ازبیمــاری کوویــد  19و در مقابــل میــزان مــرگ و میــر مبتالیــان بــا توجــه بــه
آمارهــای گــزارش شــده در ایــران مــی پردازیــم .بــا توجــه بــه نمــودار جــز در محــدوده ای در بهــار ســال گذشــته کــه میــزان بهبــودی تــا  %82هــم
پاییــن آمــده ،ایــن میــزان بــاالی  90درصــد گــزارش شــده اســت .هــم چنیــن میــزان مــرگ و میــر مبتالیــان نیــز بــه جــز بهــار ســال گذشــته کــه
بــه حــدود  %18رســیده بــود ،از بهمــن مــاه  99تــا بــه امــروز در حــال کاهــش از حــدود  %5تــا حــدود  %3اســت.

منبع/https://www.worldometers.info :
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عکاس :ریحانه سنگ تراش

